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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengelolaan pengaduan merupakan unsur penting di dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan masyarakat 

kebebasan dalam menyampaikan pengaduan dan keluhan adalah salah satu 

wujud dari pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal akuntabilitas, 

pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat harus sesuai dengan 

keinginan masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan 

kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban tersebut. Dan melalui 

Inovasi pelayanan publik merupakan langkah pemerintah dalam 

mengembangkan konsep e-government dan  merupakan peluang yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki kinerja yang lebih efektif 

dan efisien, dengan adanya inovasi pelayanan publik dapat pula 

meningkatkan kepercayaan masyarakat karena adanya interaksi secara dua 

arah antara pemerintah dengan masyarakat yang akan berjalan secara lancar, 

tranparan dan akuntabel. 

Pada permasalahan ini, peneliti akan menjelaskan beberapa 

pengertian yang berkaitan untuk dijadikan tumpuan peneliti dalam 

melakukan pembahasan selanjutnya, adapun konsep dan teori yang akan 

dijabarkan pada bab ini merupakan penjelasan yang digunakan dalam 

menjelaskan permasalahan penelitian. berdasarkan hal tersebut, maka 
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tumpuan atau dasar yang akan digunakan dalam pembahasan ini adalah 

sebagai berikut : 

 

A. Pelayanan Publik 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam 

memenuhi hak setiap warga negaranya. Untuk mempermudah 

tersampaikannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat ini maka 

diperlukan adanya model pelayanan publik. Dalam konsep pelayanan 

publik terdapat beberapa model. Penggunaan model-model ini tergantung 

pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah dimana pelayanan tesebut 

diselenggarakan. Mengapa? Karena setiap wilayah memiliki karakteristik 

masing-masing baik sosial, ekonomi dan wilayah tografi.24 

Pelayanan menurut Moenir (2002 : 6) adalah kegiatan yang 

diteruskan oleh organisasi atau perseorangan kepada konsumen yang 

bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimilikki, konsumen yaitu 

masyarakat yang mendapat manfaat dan aktivitas yang dilakukan oleh 

organisasi yang memberikan pelayanan.25 Lewis dan Gilman 

mendefinisikan Pelayanan publik sebagai kepercayaan publik. Warga 

negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan 

pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat 

                                                           
24 Lely Indah Minarty. 2016. Manajemen Pelayanan Publik: Menuju Tata Kelola Yang Baik. 
Malang. UB Press. 
25 Arif cahyadi, 2016, penerapan good governance dalam pelayanan publik, vol. 2 no. 2, Hal 481 
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dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan 

dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik sebagai 

dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.26 

 

2. Jenis-Jenis Pelayanan Publik 

 Menurut Peraturan Menteri PANRB No 63 tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik27, Pelayanan Publik 

terbagi menjadi 3 (tiga) macam jenis, antara lain: 

a. Pelayanan Administratif 

 Pelayanan yang menghasilkan berbagai macam bentuk dokumen-

dokumen resmi untuk memenuhi kebutuhan publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat, kepemilikan atau sertifikat kuasa atas suatu 

barang (kepemilikan, kuasa tanah dan sebagainya). Dokumen- dokumen ini 

antara lain seperti Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat 

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), 

Paspor. 

b. Pelayanan Barang 

Suatu pelayanan yang menghasilkan berbagai macam bentuk dan 

jenis barang yang dipergunakan oleh publik, misalnya seperti jaringan 

telepon, tenaga listrik, penyediaan air bersih dan sebagainya.   

 

                                                           
26 Ibid, Hal 482 
27 Peraturan Menteri PANRB No 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 
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c. Pelayanan Jasa 

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, 

penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

Dalam ketiga jenis tersebut, Pengaduan Sambat Online masuk pada 

jenis pelayanan jasa. Pemerintah memberikan jasa pelayanan kepada 

masyarakat dengan menerapkan layanan pengaduan online dengan tujuan 

masyarakat dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik secara 

lebih mudah dan cepat yang dikelola oleh pemerintah dan dijawab langsung 

oleh instansi-instansi terkait. 

 

B. Akuntabilitas Pelayanan Publik 

Wijaya A.F mendefinisikan akuntabilitas adalah sebuah norma yang 

saling berhubungan dengan pengambil keputusan, stakeholders dan para 

pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas konsekuensi yang akan 

timbul terhadap keputusan yang diambil dalam semua sektor dan tingkatan. 

Terdapat beberapa unsur penting didalam akuntabilitas yaitu : (1) pihak 

yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akuntabilitas; (2) pihak yang 

punya kewenangan dan yang mempunyai hak dalam menanggung gugatan 

pihak-pihak yang bertanggung jawab; (3) mempunyai ukuran-ukuran yang 

dijadikan dasar dalam penilaian akuntabilitas, dan (4) menjadikan norma 

dan nilai sebagai moral spirit dari sistem akuntabilitas.28  

                                                           
28 Wijaya, A.F, 2007, “Akuntabilitas Aparatur Pemda dalam Era Good Governance dan Otonomi 

Daerah”,  Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, FIA Universitas Brawijaya Malang, Vol VIII No.2 
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Menurut Dwiyanto, Akuntabilitas sebagai salah satu dimensi dari 

kinerja birokrasi dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian 

penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma 

eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para skateholder29. 

Selanjutnya, Darwin, M menegaskan bahwa birokrasi publik dapat 

dikatakan memiliki akuntabilitas publik ketika masyarakat dapat 

menilainya secara objektif. Dengan kata lain, akuntabilitas publik adalah 

suatu kewajiban birokrasi publik dalam menyampaikan tanggung jawab, 

sebagai pemberi amanah birokrasi publik harus menjelaskan dan menjawab 

tindakan-tindakan yang telah mereka lakukan (atau tidak mereka lakukan) 

kepada publik atau masyarakat30. 

Dapat diartikan bahwa akuntabilitas pelayanan publik merupakan 

ukuran dalam menunjukan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan 

terhadap keinginan masyarakat, serta mempertanggungjawabkan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada pemberi layanan (masyarakat). 

Berdasarkan jenis akuntabilitas, Mardiasmo membedakan 

akuntabilitas publik dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 1).Akuntabilitas Vertikal 

(vertical accountability), yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 

kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan dalam 

organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah. Setiap 

pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hierarki 

                                                           
29 Dwiyanto, A. Partini, Ratminto, B.Tamtian. W. Kusumasari, B. Nuh. M, 2002, Reformasi 
Birokrasi Publik Di Indonesia, Yogyakarya: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan UGM, Hal 55 
30 Darwin, M, 1996, Demokrasi Indonesia Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 98 
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berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya 

mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara 

periodik maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. 2).Akuntabilitas 

Horizontal (horizontal activity), melekat pada setiap lembaga negara 

sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat 

yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk 

dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan 

lingkungannya (public or external accountability and environment).31 

 

C. Innovative Governance (Pemerintahan Inovatif) 

1. Pengertian Innovative Governance 

Albury mendefinisikan inovasi sebagai new ideas that work. dapat 

diartikan bahwa inovasi merupakan hal-hal yang memiliki hubungan erat 

dengan ide-ide baru yang memiliki manfaat. Sebuah Inovasi yang memiliki 

sifat kebaharuan juga harus memiliki nilai-nilai yang bermanfaat. Karena 

sifat baru dari inovasi tidak akan memiliki ati apapun jika tidak diikuti 

dengan nilai manfaat dari kehadirannya.32 Sedangkan Damanpour, 

menjelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, 

proses produksi berbasis teknologi baru, sistem struktur dan administrasi 

baru atau perencanaan baru bagi anggota organisasi.33 Dapat dimaknai 

bahwa sebuah inovasi akan berhasil apabila didalamnya terdapat bentuk 

penciptaan dan pemanfaatan kebaharuan proses, produk dan jasa yang baru 

                                                           
31 Mardiasmo, 2002 , Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi 
32 Yogi Suwarno, 2008, inovasi di sektor publik, Jakarta:STIA-LAN PRESS, Hal 10 
33 Ibid, Hal 9 
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serta metode penyampaian baru yang menghasilkan perbaikan signifikan 

dalam hal efektivitas, efisiensi serta kualitas. 

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Pemerintah 

adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan 

menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa 

definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-

macam jenis pemerintahan di dunia.34 Pemerintahan memiliki dua 

pengertian yang berbeda, yakni dalam arti yang luas dan dalam arti yang 

sempit. Pemerintahan dalam arti luas disebut regering atau goverment, yaitu 

tugas yang dilaksanakan oleh seluruh badan, lembaga dan petugas yang 

diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan ini 

mencakupi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat 

kelengkapan negara lainnya yang juga bertindak atas nama negara dan 

kepentingan negara. Sedangkan pemerintah dalam artian yang sempit 

disebut sebagai bestuurvoering, yaitu merupakan organisasi yang 

menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan fungi-fungsinya. Dalam arti 

sempit ini pemerintahan dititik beratkan terhadap hal-hal yang hanya 

berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif.35 

 

 

 

 

                                                           
34 KBBI, diakses pada 10 Agustus 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah 
35 Sadjijono. 2008. Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi. Yogyakarta : Laksbang 

Pressindo 
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2. Tahapan Inovasi 

Menurut Rogers, terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses keputusan 

inovasi, yaitu Tahap Pengetahuan, Tahapan Bujukan, Tahap Keputusan, 

Tahap Implementasi dan Tahap Konfirmasi.36 

1. Tahap Pengetahuan (Knowledge); Tahap ini merupakan tahap dimana 

seseorang mulai menyadari adanya sebuah inovasi dan mencari tahu 

tentang fungsi inovasi tersebut. seseorang menyadari perlunya 

mengetahui inovasi tersebut dan mulai mengamati tentang inovasi 

tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan nya. 

2. Tahap Bujukan (Persuation); di tahapan ini seseorang akan membentuk 

sikap senang atau tidak nya terhadap sebuah inovasi. dalam tahap 

persuasi keaktifan mental yang memegang peran, sehingga seseorang 

akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan 

menafsirkan informasi yang telah diterima. 

3. Tahap Keputusan (Decision); tahapan ini berlangsung ketika seseorang 

telah menetapkan untuk menerima atau menolak kehadiran inovasi, 

menerima berarti sepenuhnya menerapkan inovasi dan menolak berarti 

tidak menerapkan inovasi tersebut. 

4. Tahap Implementasi (implementation); tahap ini terjadi apabila 

seseorang menerapkan inovasi, tahap implementasi terdapat keaktifan 

mental maupun perbuatan. 

                                                           
36 jalius12.wordpress.com, Proses Keputusan Inovasi, 
https://jalius12.wordpress.com/2013/02/24/proses-keputusan-inovasi/, (Diakses pada 6 
November 2018) 

https://jalius12.wordpress.com/2013/02/24/proses-keputusan-inovasi/
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5. Tahapan Konfirmasi (Confirmation), ketika seorang individu atau unit 

pengambil keputusan lainnya mencari penguatan terhadap keputusan 

penerimaan atau penolakan inovasi yang sudah dibuat sebelumnya. 

 

3. Difusi Inovasi 

Menurut Everett Rogers, Difusi adalah “as the process by which an 

innovation is communicated through certain channels over time among the 

members of a social system.” Difusi merupakan proses.di mana sebuah 

inovasi dikomunikasikan melalui. berbagai saluran dan jangka waktu 

tertentu dalam sebuah sistem sosial.37 Teori ini memiliki esensi bahwa 

sebuah gagasan dan ide dikomunikasikan kepada sebuah kebudayaan 

dengan tujuan teradopsinya sebuah ide atau gagasan yang baru oleh suatu 

kelompok atau kebudayaan tertentu. 

Dari definisi Everett Rogers, terdapat 4 (empat) elemen dalam 

proses difusi informasi, yaitu : a) Inovasi; Gagasan, praktek atau objek yang 

dianggap sebagai suatu kebaharuan oleh seorang individu maupun suatu 

unit. b) Saluran Komunikasi; sebagai alat untuk menyampaikan pesan 

inovasi dari sumber kepada penerima dengan tujuan tercapainya 

pemahaman antara dua atau lebih penerima terhadap pesan melalui saluran 

komunikasi tertentu. c) Waktu;proses dimana individu menerima informasi 

terhadap inovasi dan memutusan apakah individu tersebut menerima atau 

menolak inovasi. d) Sistem Sosial; sistem yang dilaksanakan oleh individu 

                                                           
37 Wikipedia, Teori Difusi Inovasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_difusi_inovasi, (Diakses 
pada 30 Oktober 2018) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_difusi_inovasi
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atau kelompok dalam memcahkan masalah untuk mencapai suatu tujuan, 

proses ini dapat dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran 

pemimpin serta agen perubahan. 

 

4. Kelembagaan Inovasi 

 Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, 

Kementerian PAN RB membuat program “one agency, one innovation” 

(satu instansi, satu inovasi) dengan menyelenggarakan kompetisi inovsi 

pelayanan publik. budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya ini 

bertujuan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan dalam 

penyelenggara pelayanan publik dalam mencari dan menciptakan 

perubahan pola pelayanan lebih efektif dan efisien, sehingga bagi 

penyelenggara pelayanan dapat berlomba-lomba untuk menciptakan 

pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, dapat dijadikan contoh, 

dan dapat ditransfer atau ditiru oleh penyelenggara pelayanan publik 

lainnya. 

 Melalui Peraturan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi 

Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB mengeluarkan peraturan dengan 

tujuan dapat mendorong pembangunan inovasi pelayanan publik, 

menciptakan pengembangan dan transfer, mewujudkan peningkatan 

kualitas pelayanan publik serta mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik. kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan kegiatan 

seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan kepada inovasi pelayanan 
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publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, kegiatan ini dilakukan 

secara berkala dan dikelola oleh Kementerian PAN RB untuk mendorong 

tumbuhnya inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah. 

 

5. Penerapan Inovasi Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan Inovasi Pelayanan Publik tentu dilatar belakangi oleh 

pelayanan publik yang kurang optimal, pelayanan publik yang dilakukan 

secara manual dinilai kurang efektif sehingga perlu diterapkan metode-

metode baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan. 

Pelayanan publik berbasis elektronik tentu memiliki manfaat dan 

keunggulan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pelayanan secara 

manual.  

Gambar 2.1. Proses Penerapan Inovasi (Gambar 

Diolah) 

Pelayanan Publik 

Pelayanan Manual 
Pelayanan 

berbasis E-

Government 

1. Mengurangi Biaya 

2. Transparansi & 

Akuntabilitas 

3. Hemat Waktu 

1. Prosedur Berbelit 

2. Tidak Tepat Waktu 

3. Pungutan Liar 

4. Tidak ada jaminan 

hukum 

Inovasi 

1. Nilai 

2. Sumber Daya 

3. Proses 
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Pelayanan publik berbasis E-Government memiliki manfaat antara 

lain: a)Mengurangi Biaya; pelayanan yang dilakukan secara online dapat 

mengurangi biaya adminstrasi, relasi dan interaksi dibandingkan pelayanan 

secara manual. b)Transparan dan Akuntabel; dapat meningkatkan 

transparansi serta control, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan 

pemerintah. c)Hemat Waktu; dengan e-governement pelayanan pada 

masyarakat menjadi lebih baik karena dapat mudah dalam memperoleh 

informasi tanpa harus datang ke kantor terkait. d)memberdayakan 

masyarakat; kemudahan memperoleh informasi memungkinkan masyarakat 

untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan penetapan 

kebijakan publik secara demokratis. 

Inovasi merupakan pembaharuan dari suatu sumber daya yang telah 

ada sebelumnya, sumber daya tersebut bisa mengenai alam, energi, 

ekonomi, penggunaan teknologi, tenaga kerja dan lain sebagainya. Inovasi 

adalah suatu proses pembaharuan dari berbagai sumber daya, sehingga 

sumber daya tersebut bisa memiliki manfaat yang lebih bagi manusia. Saat 

ini inovasi dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, karena dengan 

menggunakan teknologi dapat mempermudah melakukan produksi berbagai 

produk yang baru. Inovasi sangat berkaitan dengan pembaharuan 

kebudayaan khususnya pada bidang penggunaan teknologi dan pada 

perekonomian. 
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D. Sistem Informasi Manajemen 

1. Pengertian Sistem Informasi Manajemen 

Manajemen ada dimana-mana diberbagai tingkatan dan fungsi 

bisnis (organisasi). Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan 

informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam berbagai tingkat dan 

fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

informasi yang telah diterima oleh manajemen merupakan informasi-

informasi umum sesuai dengan keperluan manajemen dan sesuai dengan 

posisinya. Bila manajemen tidak dapat menentukan kebutuhan umum 

informasi, biasanya kebutuhan informasi tersebut didasarkan kepada 

kebutuhan manajemen tertentu sehingga, jika terjadi perubahan-perubahan 

dalam kebutuhan manajemen umumnya sistem informasi manajemen akan 

sulit untuk bisa terus beroperasi.38 

Davis dan Olson (1985) berpendapat bahwa sistem merupakan 

keseluruhan yang kompleks dan teratur, yang didalamnya terdapat suatu 

rancangan atau gabungan dari berbagai bagian yang kemudian membentuk 

suatu kesatuan menyeluruh. Untuk mengetahui gambaran dalam konseptual 

komunikasi informasi yang berkualitas, perlu adanya sebuah ukuran tentang 

informasi itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Supriyono (2008) 

bahwa untuk mengetahui apakah informasi tersebut berkualitas atau tidak 

dapat diukur dari : (1) akurat – benar dan sesuai dengan realitas yang ada; 

(2) tepat waktu – tidak terlambat dari waktu yang ditentukan dan masih 

                                                           
38 Azhar Susanto, 2017, sistem informasi manajemen;konsep dan pengembangan secara terpadu, 

bandung: lingga jaya, hal 8 
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segar; (3) relevan – informasi yang memiliki manfaat bagi pengguna nya 

merupakan koreksi terhadap informasi sebelumnya.39 

Secara sederhana dapat dikaitkan bahwa Sistem Informasi 

Manajemen adalah sebuah mekanisme pengelolaan informasi untuk 

kebutuhan dalam pengambilan keputusan bagi para pimpinan organisasi. 

 

2. Pengertian Informasi 

Menurut Gordin B.Davis, informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai 

yang nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang 

sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.40 sedangkan George 

R. Terry, Ph.D. menyatakan bahwa informasi adalah data yang penting yang 

memberikan pengetahuan yang berguna.41  

Informasi dapat dikatakan berguna atau tidak tergantung pada : 

1) Tujuan si penerima, jika informasi bertujuan untuk membantu 

penerima maka informasi itu harus dapat membantu penerima dalam apa 

yang diusahakan untuk memperolehnya.  

2) Ketelitian penyampaian dan pengolahan data, dalam menyampaikan 

sebuah informasi dan mengolah data, inti dan pentingya informasi harus 

dipertahankan.  

3) Waktu, apakah informasi tersebut masih uptodate. 

                                                           
39 Farid bintoro aji;edi abdurachman, 2011 “pengaruh sistem informasi manajemen, pelayanan 

dan kepemimpinan terhadap indeks kepuasan masyarakat di kota Tangerang”, vol. 2 no. 2 
40 Moekijat,1988, Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Bandung: Remadja Karya, Hal 9 
41 Ibid, Hal 9 
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4) Ruang dan tempat, apakah informasi tersebut tersedia dalam ruangan 

atau tempat yang tepat.  

5) Bentuk, apakah informasi dapat digunakan secara efektif dan dapat 

menunjukkan hubungan-hubungan yang diperlukan dan apakah 

informasi tersebut menekankan situasi-situasi yang ada hubungannya. 

6) Semantik, dalam informasi harus terdapat hubungan antara kata-kata 

dan arti yang diinginkan secara jelas agar tidak ada kemungkinan salah 

tafsir. 

 

3. Kualitas Informasi 

Informasi merupakan hasil yang didapat dari proses pengolahan 

data, tetapi tidak semua hasil pengolahan tersebut bisa dijadikan sebuah 

informasi, sebuah olahan data dapat dikatakan sebuah informasi ketika 

memiliki makna dan arti bagi orang tersebut. 

Mc.Leod mengatakan suatu informasi yang berkualitas harus memiliki ciri-

ciri:42 

1) Akurat, informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenar-

benarnya. 

2) Tepat Waktu, informasi harus tersedia pada saat informasi tersebut 

dibutuhkan. 

3) Relevan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang 

dibutuhkan, jika kebutuhan informasi untuk suatu organisasi maka 

                                                           
42 Deni Darmawan, Kunkun Nur Fauzi, Sistem Penunjang Keputusan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013, hal 141 
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informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai 

tingkatan ataupun bagian yang ada. 

4) Lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap dan spesifik, 

misalnya informasi tentang penjualan yang tidak tercantum bulan atau 

fakturnya. 
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4. Model Penggunaan Informasi dalam pengambilan keputusan 
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Burch dan starter menjelaskan bahwa pengambil keputusan 

memiliki cara dalam memahami informasi.yang dapat menentukan efisiensi 

pengolahan informasinya. Dalam menentukan kesanggupannya mengambil 

keputusan pengetahuan individu akan digabungkan dengan kecakapan 

dalam mengolah informasi. Pengambil keputusan akan dihadapkan dengan 

alternatif-alternatif yang ada untuk menentukan suatu tujuan, lalu kemudian 

memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. 

Namun apabila tiap alternatif-alternatif tersebut kurang dimengerti 

oleh individu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, maka akan dicari 

informasi tambahan. maka akan timbul masalah, dan bila pengambil 

keputusan mengambil tindakan tanpa memiliki informasi yang mendukung 

maka perlu adanya kegiatan pengambilan keputusan lebih lanjut. kurangnya 

informasi disebabkan oleh sumber informasi yang tidak mampu untuk 

memberikan informasi yang diinginkan dan tidak mampu membuat 

keputusan dalam menjelaskan kebutuhan-kebutuhan akan informasi. 

 Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa dalam proses pengambilan 

keputusan membutuhkan waktu yang cukup banyak untuk memecahkan 

sebuah masalah. dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dalam pengambilan 

keputusan adalah tergantung pada kualitas informasi yang mereka dapatkan, 

dalam konteks ini pengambilan keputusan ialah bukan suatu proses yang 

bersifat emosional melainkan penggunaan informasi secara rasional. 

sehingga dalam prosesnya dapat disebabkan oleh tidak cukupnya informasi 

atau tidak lengkap dan tujuan yang tidak dapat diurakan. 
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5. Pengambilan Keputusan 

Pada hakekatnya, pengambilan keputusan merupakan suatu 

pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan 

fakta-fakta dan data-data, penentuan yang matang dari alternatif yang 

dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

sebuah tindakan yang tepat.43 Pengertian diatas menunjukan bawa dalam 

pengambilan keputusan terdapat beberapa hal penting, yaitu: 

1. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan didalam proses pengambilan 

keputusan. 

2. Dalam pengambilan keputusan terdapat sebuah pendekatan sehingga 

tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, pengambilan keputusan harus 

didasari dengan sistematika tertentu. Organisasi harus mampu 

menyediakan sumber-sumber yang nantinya akan dipergunakan dalam 

pelaksanaan pengambilan keputusan, tersedianya tenaga kerja dan 

kualifikasinya, filsafat yang dianut oleh organisasi, kondisi lingkungan 

organisasi internal dan eksternal yang akan berpengaruh terhadap roda 

adminstrasi dan manajemen. 

3. Sebelum memecahkan masalah, hakekat dari masalah harus diketahui 

dahulu secara jelas. karena pada dasarnya pengambilan keputusan 

merupakan proses pemecahan masalah dengan cara yang sebaik-

baiknya. 

                                                           
43 Sondang P. Siagian, 1982, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Jakarta: Gunung 

Agung, Hal 83 
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4. Pemecahan masalah harus didasari pada fakta-fakta yang terkumpul 

secara sistematis, diolah dengan baik, sehingga fakta/data tersebut dapat 

dipercaya dan bersifat uptodate. 

5. Keputusan yang baik adalah keputusan yang dipilih dari berbagai 

alternatif yang ada setelah alternatif tersebut dianalisa dengan matang.  

Dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan perlu 

memperhatikan hal-hal penting, pengambilan keputusan yang tidak didasari 

pada lima hal tersebut tentu akan menghadapi berbagai macam masalah. 

Keseluruhannya menujukkan bahwa pengambilan keputusan merupakan 

tugas terpenting dan utama bagi pemimpin dan juga organisasi nya, karena 

keputusan-keputusan yang diambil akan menentukan tercapainya tujuan 

organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

6. Tahap Pengambilan Keputusan 

Herbert A.Simon mengemukakan hal-hal dasar untuk menjelaskan 

proses pengambilan keputusan, terdapat tiga tahap yaitu Pemahaman, 

Perancangan dan Pemilihan.44 

1) Pemahaman, tahap ini meyelidiki kondisi-kondisi lingkungan yang 

memrlukan keputusan. Data mentah yang telah diperoleh selanjutnya 

diolah dan diperiksa kemudian untuk dijadikan petunjuk yang dapat 

menentukan masalahnya. Dalam proses penyelidikan akan dilakukan 

pemeriksaan data, baik dengan cara yang telah ditentukan atau dengan 

cara khusus. 

                                                           
44 Moekijat,op.cit, hal 148 
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2) Perancangan, menemukan, mengambangkan dan menganalisa arah 

tindakan yang mungkin dapat digunakan. hal-hal ini mengandung 

proses-proses untuk memahami masalah, untuk menghasilkan cara 

pemecahan dan menguji apakah cara pemecahan tersebut dapat 

dilaksanakan. sistem informasi manajemen harus mengandung model-

model keputusan untuk mengolah data dan mempelopori pemecahan-

pemecahan alternatif agar dapat membantu menganalisa alternatif-

alternatif tersebut. 

3) Pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua arah tindakan 

yang ada, kemudian memilih untuk ditentukan dan dilaksanakan. Sistem 

Informasi Manajemen akan menjadi efektif apabila hasil perancangan 

disajikan dalam suatu bentuk yang akan mendorong pengambilan 

keputusan. jika sudah dilakukan pemilihan, maka peranan SIM berubah 

menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan penilaian kemudian. 

Setelah melihat penjelasan proses pengambilan keputusan dapat 

dipahami bahwa proses pengambilan keputusan dapat dipandang 

sebagai arus dari pemahaman sampai perancangan dan pemilihan. 

Tetapi pada tiga tahap tersebut hasilnya mungkin bisa kembali ke tahap 

sebelumnya, misalnya pada proses pemilihan menolak alternatif-

alternatif yang ada maka akan dikembalikan ke tahap perancangan untuk 

menghasilkan pemecahan masalah tambahan. 
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7. Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengambilan Keputusan 

Keputusan merupakan akhir daripada suatu proses pemikiran 

terhadap masalah, beberapa masalah ada yang sangat sederhana dan dapat 

dengan mudah dipecahkan. masalah keputusan lainnya sangat kompleks 

serta bersifat berubah-ubah yang dapat mempunyai pengaruh yang sangat 

penting. pengambilan keputusan bisa bersifat rutin (terus-menerus) dan 

bersifat tersusun, begitu juga sebaliknya. 

Dalam pengambilan keputusan, ada dua jenis yaitu  

1. Keputusan Terstruktur atau Terprogram  

2. Keputusan Tidak Terstruktur atau Tidak Terprogram.  

Keputusan terstruktur bermula dari permasalahan yang terstruktur, 

permasalahan tersebut dapat di strukturisasi karena karena memiliki sifat 

rutin sehingga dapat ditentukan sebelumnya. dengan kata lain, keputusan 

terstruktur adalah keputusan yang dirumuskan dengan cermat dan sering 

diulangi sehingga aturan keputusan atau algoritma keputusan dapat 

dirumuskan sedangkan keputusan tidak terstruktur sifatnya tidak dapat 

diprediksi karena rutinitasnya yang tidak jelas, tidak sering diulang atau 

sangat berbeda pada setiap pengulangannya sehingga tidak dapat 

Pemahaman 

Pemilihan 

Perancangan 

Gambar 2.3. Bagan arus proses pengambilan keputusan 

Sumber : Moekijat,op.cit, hal 148 
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dikembangkan suatu model umum sebagai suatu dasar untuk 

memprogramkannya. 

Dalam pengambilan keputusan terdapat konsep dengan istilah SPK 

(Sistem Penunjang Keputusan). Konsep SPK merupakan konsep yang mulai 

berkembang pada tahun 1960 akhir, pada masa itu seseorang dapat 

melakukan interaksi secara langsung dengan komputer untuk pertama 

kalinya tanpa harus melalui spesialis informasi. pada tahun 1971 G.Anthony 

Gorry dan Michael S. Scoot Morton adalah orang yang pertama kali 

mengemukakan istilah SPK, konsep ini muncul pada masa itu karena 

mereka merasa perlu adanya sebuah pemikiran untuk memanfaatkan 

aplikasi komputer dengan tujuan membantu manajemen dalam 

pengambilan keputusan yang didasari oleh konsep simon terkait keputusan 

terstruktur dan keputusan  tidak terstruktur.45 

Sedangkan ciri-ciri SPK adalah sebagai berikut: 

1. SPK memberikan dukungan dalam berbagai macam tingkatan 

manajemen dari tingkat atas hingga tingkat bawah. 

2. Dukungan diberikan kepada individu dan juga kelompok, semakin tidak 

terstruktur permasalahan maka akan semakin diperlukan keterlibatan 

lebih dari satu orang di berbagai macam bagian dan tingkatan. 

3. Dukungan SPK diberikan kepada keputusan yang independen dan 

berurut atau terkait. 

                                                           
45 Deni Darmawan, Kunkun Nur Fauzi, Sistem Penunjang Keputusan, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013, hal 141 
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4. Dukungan SPK memberikan berbagai gaya dan proses pada 

pengambilan keputusan. 

5. SPK memberikan seluruh dukungan terhadap berbagai tingkatan dalam 

proses pengambilan keputusan pada tahap intelijen, perancangan dan 

pemilihan. 

 

 

 

 

 

 

 

SPK tidak dimaksudkan untuk mengganti peran manajer. dapat 

dilihat pada gambar 2.4 menunjukkan keterkaitan antara susunan struktur 

permasalahan dan tingkat dukungan yang mampu disajikan oleh komputer. 

penerapan komputer berfungsi untuk memberikan bantuan dalam 

memecahkan permasalahan yang terstruktur dan manajer memiliki 

tanggung jawab atas masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan 

memnerikan analisis. seorang manajer dan perangkat manajer akan saling 

bekerjasama dalam suatu tim dalam memecahkan masalah yang ada pada 

area semi struktur yang luas. 
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Gambar 2.4. Fokus SPK pada permasalahan yang semi 

terstruktur 

Sumber : Ibid, hal 145 
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8. Sistem Informasi Model Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. E-Government 

Di berbagai negara maju, pemanfaatan Teknologi Digital sudah 

banyak menciptakan berbagai macam bentuk mekanisme Birokrasi 

pemerintahan yang baru, yang dikenal dengan istilah E-Government 

(Electronic Government). Setiap negara memiliki tujuan yang sama 

terhadap e-governement, yaitu bertransformasinya bentuk-bentuk interaksi 

pemerintah terhadap masyarakat yang tadinya birokratis berubah menjadi 

mekanisme hubungan interaksi antara kedua belah pihak. 

 Bank dunia (world bank) menjelaskan e-government sebagai “e-

Government refers to the use by government agencies of information 

technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile 

computing) that have the ability to transform relations  with citizens, 

businesses, and other arms og government”. (e-Government merupakan 

Gambar 2.5. Sistem Sambat Online 
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pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah guna 

memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dunia 

usaha/bisnis dan untuk memfasilitasi kerjasama antar insitusi-intitusi 

pemerintah).46 Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programs) 

mendefinisikan e-government sebagai “e-Government is the application of 

information and communication technology (ICT) by government 

agencies”. (e-Government merupakan aplikasi informasi dan juga 

komunikasi (ICT) dari pemerintah).47 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan konsep e-government yaitu:  

1. Perbaikan kualitas layanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri).  

2. Meningkatnya transparasi, control dan akuntabilitas pemerintah dalam 

penyelenggaraannya dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 

Governance.  

3. Total biaya adminstrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan untuk 

keperluan sehari-hari oleh pemerintah ataupun stakeholdernya dapat 

berkurang secara signifikan.  

4. Memberikan pemerintah peluang dalam mendapatkan sumber 

pendapatan baru melalui interaksi dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan.  

5. Terciptanya lingkungan masyarakat yang baru yang dapat menjawab 

berbagai macam masalah yang dihadapi masyarakat secara cepat dan 

                                                           
46 Richardus Eko Indrajit MSc., Electronic Government ( Strategi Pembangunan Dan 

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital),ANDI: Yogyakarta, 2002, 

hal 2 
47 Ibid, Hal 2 
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tepat dan sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang 

berlaku. 

6. Pemberdayaan masyarakat dan pihak lainnya dalam proses pengambilan 

berbagai kebijakan publik dengan menjadikannya mitra agar 

menciptakan kebijakan yang  merata dan demokratis. 

 

Dalam konsep e-government terdapat 4 (empat) tipe relasi, yaitu: 

1. Government to Citizens (Pemerintah ke Masyarakat), pembangunan dan 

penerapan berbagai aplikasi teknologi informasi oleh pemerintah 

dengan tujuan memperbaiki jalinan interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakatnya. 

2. Government to Business (Pemerintah ke Pelaku Usaha) pemerintah 

membentuk relasi dengan pelaku bisnis untuk melakukan transaksi 

elektronik dengan menyediakan berbagai data dan informasi yang 

diperlukan oleh kalangan bisnis dalam melakukan transaksi dengan 

pemerintah. 

3. Government to Government (Pemerintah ke Pemerintah), kerjasama 

antar negara untuk dapat saling berinteraksi secara berkala guna 

memperlancar kerjasama antar negara ataupun antar kelompok dalam 

suatu negara (masyarakat, perusahaan, industri dan lain sebagainya) 

yang berkaitan dengan adminstrasi perdagangan, proses-proes politik, 

mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan sebagainya. 

4. Government to Employee (Pemerintah ke Aparat), meningkatkan 

kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah yang bekerja di berbagai 
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institusi sebagai pelayan masyarakat dengan membangun berbagai jenis 

aplikasi seperti sistem pengembangan karir pegawai, sistem asuransi 

kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya. 

Penggunaan relasi dalam penelitian ini adalah relasi Government to 

Citizens (pemerintah ke Masyarakat), karena dalam hal ini Pemerintah Kota 

Malang menerapkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi jenis 

pengaduan SAMBAT Online yaitu sebuah aplikasi Website yang diciptakan 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat Kota Malang yang digunakan 

oleh pemerintah sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan pelayanan publik di Kota Malang. SAMBAT Online juga 

termasuk ke dalam relasi Government to Employee (pemerintah ke 

apparat), Dalam relasi ini pemerintah membangun komunikasi serta 

pertukaran informasi SAMBAT Online antar Institusi penyelenggara 

Pelayanan Publik di lingkunga Kota Malang melalui Sistem yang saling 

terintegrasi. 

 

F. New Public Management 

Menurut Mahmudi, New Public Management adalah teori yang 

beranggapan bahwa manajemen publik merupakan praktik manajemen 

sektor swasta yang lebih baik dibandingkan dengan teori praktik manajemen 

pada sektor publik.48 

                                                           
48 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja; teori dan aplikasi, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 3 
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Menurut Hood New Public Management merupakan deregulasi 

terhadap jalur manajemen, pengalihan departemen pelayanan publik dalam 

lembaga sendiri maupun perusahaan; akuntabilitas yang berbasiskan kinerja 

dan mekanisme kompetitif seperti kontrak dengan pihak luar serta pasar 

internal.49 

Menurut Hood, terdapat tujuh komponen utama dalam karakteristik 

New Public Management yaitu50: 

1. Manajemen professional di sektor publik 

2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 

3. Penekanan terhadap pengendalian output dan outcome 

4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik (desentralisasi) 

5. Menciptakan persaingan di sektor publik 

New Public Management merupakan teori manajemen sektor swasta 

yang diterapkan di sektor publik bertujuan untuk memperbaiki kinerja yang 

ada pada sektor publik dengan cara mengadopsi praktek dan teknik 

manajemennya. New Public Management adalah bentuk reformasi 

manajemen agar tidak hanya berfokus pada hasil namun juga fokus pada 

kualitasnya.  

 

 

                                                           
49 Anggriani Alamsyah. 2016. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik. jurnal politik 

profetik. Vol 04. Hal 185 
50 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005, hal 39 
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G. New Public Service 

New Public Service adalah suatu konsep yang  mengutamakan nilai-

nilai demokrasi, kewarganegaraan dan kepentingan publik dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan yang diberikan kepada 

publik secara adil dan jujur, bertanggung jawab, demokratis.  

Paradigma New Public Service diawali dengan pengakuan atas 

warga negara serta posisinya karena paradigma ini dinilai penting bagi 

pemerintahan yang demokratis. Dalam hal ini warga negara bukan hanya 

dipandang sebagai sebuah permasalahan kepentingan pribadi tetapi juga 

didalamnya mengandung unsur nilai-nilai, kepercayaan serta kepedulian 

terhadap orang lain. Warga negara memiliki posisi sebagai owners of 

government (pemilik pemerintahan) dan memiliki kemampuan untuk 

mengambil tindakan bersama  untuk memperoleh tujuan yang lebih baik. 

Konsep ini tidak lagi memandang kepentingan publik sebagai sebuah 

agregasi namun lebih dipandang sebagai hasil diskusi yang memperlibatkan 

publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama.51 

Denhadrt menyampaikan tujuh prinsip yang terdapat dalam New 

Public Service yaitu52: 

1. Serve Citizens, Not Customer. New Public Service memandang publik 

sebagai “citizen‟ atau warga negara yang memiliki hak dan 

                                                           
51 Anggriani Alamsyah. Op.Cit. Hal 196 
52 Anggriani Alamsyah. Op.Cit. Hal 197 
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kewajiban publik yang sama bukan hanya sebagai customer yang dilihat 

dari kemampuannya membeli atau membayar produk atau jasa. 

2. Seec The Public Interest. Seorang Administrator publik mempunyai 

peran untuk membangun nilai-nilai kebersamaan serta mendapatkan 

hasil yang berdasarkan kepentingan bersama dan saling berbagi 

tanggungjawab. 

3. Value Citizenship Over Entrepreneurship. Pada proses administrasi dan 

pemerintahan keterlibatan warga negara sangat penting daripada 

pemerintah yang dikendalikan oleh wirausaha. 

4. Think Strategically, Act Democratically. Kebijakan dan program untuk 

memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan 

bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif. 

5. Recognize thataccountability is not Simple. Aparatur publik yang tidak 

hanya mengutamakan kepentingan pasar namun juga mengutamakan 

ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar 

profesional, dan kepentingan warga negara. 

 


